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ROYAL BOTANIA: MOZAIX LOUNGE 
De Mozaix is ongetwijfeld de eyecatcher van komend seizoen! 

De warme, edele houten rasters met royale afmetingen in diep 

geolied Mahonie, geven u een waaier aan mogelijkheden om 

uw ‘zitlandschap’ volledig naar eigen smaak in te richten. De 

Mozaix bestaat uit 4 basiselementen waarop u naar keuze uw 

kussens kan plaatsen. Deze volumineuze en comfortabele kus-

sens nodigen echt uit tot relaxen. Binnenin zit uiteraard een 

‘QuickDry’ vulling zodat een regenbui geen roet in het eten kan 

gooien. De vakken waarop geen kussens geplaatst worden kunt 

u voorzien van prachtige geëmailleerde lava stenen in 5 verschil-

lende kleurtinten, of houten tegelelementen. Ook kunt u tal van 

accessoires plaatsen zoals een kleine tafellamp, of een grote 

pendule, beiden voorzien van een nieuwe Royal Botania solar 

lichtbron. Voeg wat groen toe door in enkele vakken de alumini-

um plantenbakken te plaatsen, of maak het extra praktisch door 

een draaibaar tafeltje te monteren. Succes verzekerd!

SOLPURI: CARO
De nieuwe Caro lounge van Solpuri is een echte eyecatcher! 

Een afgerond aluminium frame gecombineerd met String Flex 

outdoor Rope. De serie is in verschillende modules verkrijgbaar, 

waardoor er altijd een lounge opstelling voor uw terras te creëren 

is. Naast deze modulaire lounge bestaat deze set ook uit een luxe 

lounge fauteuil en 2 bijpassende bijzettafels. De gehele lounge is 

naar eigenstijl samen te stellen door te kiezen uit een van tiental-

len gewone stofkleuren evenals de watervaste uitvoering. 

BOREK: MAJINTO 
Voor de nieuwe Majinto stoel van BOREK is een unieke en in-

novatieve vlechttechniek toegepast. Tezamen met de fraaie 

brons-bruine framekleur krijgt de dining stoel zijn stralende look. 

Die wordt nog verder versterkt door een subtiele glans. Het alu-

minium onderstel garandeert een stabiele zit en door de open 

handgevlochten brede belt oogt Majinto toch luchtig. Naar 

wens kunnen er zowel rug- als zitkussens in donker taupe bij gele-

verd worden, die het comfort nog verder verhogen.
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MANUTTI: SOLID
Lionel Doyen ontwierp voor Ma-

nutti de Solid stoel. Solid wordt 

vervaardigd uit massieve teak, 

dat gekend staat voor zijn feilloze 

duurzaamheid. Haar lijnen stralen 

de kracht en duurzaamheid van 

langdurig bewerkt hout uit, laten 

de rug en armleuning vloeiend 

in elkaar overlopen en zorgen 

voor een aangenaam zitcomfort 

dankzij de voorgevormde en de-

licaat bewerkte zitting. De Torsa 

bistrotafel past er goed bij.

GLOSTER: KAY
De Gloster Kay serie combineert 

een tijdloze stijl met een hoog (zit)

comfort. Gedachteloos schom-

melen of heerlijk loungen met 

vrienden op de comfortabele 

fauteuils of banken. De grote en 

ronde rugleuning omarmt u, wat 

het lounge comfort versterkt. 

Het prachtige ‘Buffed teak’ hou-

ten frame is gecombineerd met 

‘French Cane’ in de vorm van 

hoogwaardig en UV-bestendig 

‘All Weather Wicker’.


